
Bilag til Nøttekråka nr. 1 / 2013

Innkalling til årsmøte
i  Naturvernforbundet i Bærum

Tirsdag 12. mars 2013 kl. 18.00 
i Røde Kors Huset (Festsalen, 2. etasje), 
Elias Smiths vei 1, Sandvika, (Gamle Løkke)

VEL MØTT!

Program
Kl. 18.00 Årsmøte

 1 Konstituering

 2 Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen

 3 Godkjenning av årsmeldingen og regnskapene for Naturvernforbundet i Bærum 

  og Naturvernopplysning

 4 Godkjenning av budsjett og arbeidsprogram for 2013 (deles ut på møtet)

 5 Valg av nytt styre, revisor og valgkomité

 6 Valg av to utsendinger til NOAs årsmøte

 7 Valg av delegat og varadelegat til Naturvernforbundets landsmøte

Kl. 19.30 Pause med kaffe og kringle

 

Kl. 20.00 Åpent møte for alle interesserte

 • Utdeling av Miljøvernprisen for 2012

 • Foredrag av Georgiana Keable, forteller 

  Tittel: “Trær - myter, eventyr, naturvitenskap og egenopplevde historier.”                                                                                                

  Deretter dialog mellom foredragsholder og årsmøtet.

Bjørn Kåre Salvesen
Styreleder

(sign)
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ÅRSMELDING 2012
for Naturvernforbundet i Bærum (NiB)

Årets største sak var markeringen av at NiB fylte 40 år i august 2012. Jubileet ble feiret med 
et meget vellykket seminar 13. september med tema vannforvaltning. Som et ledd i jubileums-
markeringen hadde vi også en familiedag på Nedre Gupu16. september.
 Fra tidligere år har vi videreført arbeidet med innspill til Kommunedelplan for Sandviks-
vassdraget fra Bjørnegårdssvingen til Bjørum, hvor flomsikring i form av store flomvoller har 
vært et kontroversielt tema. Det er nå avgjort at flomvoller ikke skal bygges. NiB har, sammen 
med Bærum Natur- og Friluftsråd og Skui Vel, ment at en konsekvensutredning for vassdraget 
er viktig, men det er ikke endelig avgjort om en slik utredning blir foretatt.
 Kommunen ønsket å felle mange trær rundt Tjernsrudtjernet, men etter uttalelse fra NiB 
og Jarmyras Venner ble det foretatt en felles befaring som resulterte i en mye mer lempelig plan.

Styremøter og 
informasjonsarbeid

Styremøter og strategisamling 
Det ble avholdt 11 styremøter og et strategi- 
og plan leggingsmøte i 2012. Mye informa-
sjon ble utvekslet internt i NiB pr. e-post.

Medlemsbladet Nøttekråka
Hovedoppslagene i årets to numre av Nøt-
tekråka var ”Ta vare på matjorda” i mars og 
”Arealplanlegging for fremtiden” i oktober.

NiBs hjemmesider (www.baerumsnatur.no)
Nettsidene blir kontinuerlig oppdatert, 
spesielt sidene ”Arrangementer og saker”. 
Her legges ut informasjon fortløpende bl.a. 
om høringsuttalelser, innspill/merknader til 
plansaker, presseklipp, dugnader. Også den 
elektroniske versjonen av Nøttekråka legges 
ut fortløpende.
 På Ni Bs Tw itter-konto (http:// 

twitter.com/baerumsnatur) legger vi mest ut 
informasjon om dugnader og hjemmeside- 
oppdateringer.Vi har et Picasa webalbum for  
N i B  ( h t t p s : //p i c a s a w e b . g o o g l e .
com/110272802777427312704). Her har 
vi lagt ut bilder fra slåttedugnadene og av 
blomstene på Gjettumbråtan, historiske 
bilder fra Gjettumbråtan og noen bilder fra 
tidligere års utdeling av Miljøvernprisen. Vi 
tenker å legge ut enda flere bilder etter hvert. 
I 2012 hadde vi 4640 sidevisninger på NiBs 
hjemmesider.

Mediedekning/Omtale
NiB var godt synlig i Budstikka med debatt-
innlegg og innspill som gjaldt NiBs saker. 
 Blant sakene som ble omtalt var: Hva 
med et medlemskap i Naturvernforbundet?, 
Nøttekråkas lille turbok, Hvor skal folk bo?, 
Tafatt boligpolitikk i Bærum, Presentasjon 
av ny leder for NiB, Advarer om nedbygging 
av matjord, Naturvernernes brobygger, Den 
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omstridte turveien, Kommunal plan for 
kystsonen i Bærum, Slår et slag for enga, 
Kjemper mot skiskytteranlegg i Vestmarka.
 Aften: Ulovlig kjøring til hytter i Kolsås/
Dæliområdet, Hvem eier marka?
 Bladet Skog: Ljå og rive gjør susen.
 Her er et flott eksempel på at Natur-
vernforbundet i Bærum sitt arbeid nytter: 
Følgende klipp er et utdrag fra møteproto-
kollen fra møtet i Sektorutvalget for miljø, 
klima og kommunalteknikk (Mikk) avholdt 
6. desember 2012:
 Siri Engesæth (V) stilte følgende spørsmål: 
1. a) Verdifulle biotoper må skjøttes med 
nennsomhet og fagkunnskap. På Tjerns-
rudtjern ved Jar er det trefelling på gang. 
Det ser ut som man her klarte å få til en 
fin beskjæring ved hjelp av assistanse fra 
eksperter. Venstre fikk allikevel inntrykk 
av at dette ble gjort skikkelig fordi Jarmyras 
venner, Naturvernforbundet med flere tok 
aksjon med en gang. Det så ut som det nær-
mest var tenkt flathogst. Venstre synes dette 
er bekymringsfullt og vil gjerne be om en 
orientering om hvordan biodiversitet og bio-
topvern blir ivaretatt i kommunens arbeid.
 1. b) Venstre ønsker i tillegg å foreslå at 
spesielt spennende og verneverdige områder 
og biotoper blir slått opp plakater med hvilke 
rødlistene arter og lignende som finnes. 
Kommunalsjef Jan Willy Mundal besvarte 
spørsmålet.

Politikerkontakt
Selv om det virker som om politikerne re-
spekterer vår argumentasjon, har NiB frem-
deles store utfordringer knyttet til sterke 

utbyggingsinteresser, ikke minst knyttet til 
planer om større idrettsanlegg på dyrkbar 
jord og boligbygging utenom de vedtatte 
utbyggingsretningene.
 Det er kontakt med medlemmer av 
Planutvalget i forhold til enkelte regulerings-
saker.
 Styreleder Bjørg Petra Brekke og sty-
remedlem Finn Otto Kvillum hadde et 
informasjonsmøte med ordfører Lisbeth 
Hammer Krog 26.01.12.
 NiB ved styremedlem Bo Wingård deltok 
på møter med Planutvalget, Mikkutvalget og 
kommunens administrasjon angående Kom-
muneldelplan for Sandvikvassdraget sammen 
med Skui vel og Bærum Natur- og Friluftsråd.

Foredrag
Styremedlem Finn Otto Kvillum holdt i 
2012 foredraget ”Naturvernarbeidet i Bæ-
rum” for Kolsås Rotaryklubb, Sandvika Ro-
taryklubb, Kiwanis kvinnegruppe i Bærum 
og på Henie Onstad seniorsenter.  

Æresmedlemskap/hedersgave
Årsmøtet i Naturvernforbundet i Oslo og 
Akershus utnevnte tre nye æresmedlemmer 
på sitt årsmøte 27. mars 2012: NiBs Finn Otto 
Kvillum, Erik Sture Larre og Frithjof Funder. 
Sakset fra begrunnelsen: “Finn Otto Kvil-
lum har vært den drivende kraften; styrele-
der, nestleder og styremedlem i det meget 
veldrevne lokallaget av Naturvernforbundet 
i Bærum i mer enn 20 år. Han er en fremra-
gende representant for naturvernsaken, og 
et eksempel på viktigheten og betydningen 
av lokalt naturvernengasjement.”
 Finn Otto Kvillum mottok også den 13. 
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mai 2012 Sandvika Rotarys hedersgave for 
samfunnsgavnlig virksomhet.

Mottatt i økonomisk støtte og for 
dugnadsarbeid i 2012
• Fra Bærum kommune for støtte til driften: 

kr. 37 000
• Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for 

skjøtsel av kulturenga på Gjettumbråtan: 
kr. 10 000

• Fra Bærum kommune for bekjempelse av 
kjempebjørnekjeks samt søppelrydding i 
Storøykilen, til sammen kr. 67 200,-

• Fra Naturvernforbundet til jubileums-
seminar og familiedag: kr. 20 000,-

• Grasrotmidler fra Norsk Tipping:  
kr. 1 042,-

Arrangementer, deltakelser og 
kontakter

Årsmøtet 2012, 20. mars
Årsmøtet for 2012 ble avholdt i Røde Kors 
huset, Sandvika, med 34 deltakere. 
 Under den åpne delen av årsmøtet ble Mil-
jøvernprisen for 2011 tildelt Morten Merkes-
dal for hans store innsats i Bærum kommune 
for våre vassdrag, spesielt Sandviksvassdraget. 
Deretter holdt Naturvernforbunds leder Lars 
Haltbrekken foredraget ”Miljøutfordringene 
i tiden ”, etterfulgt av en utdypende dialog 
med en engasjert forsamling.
 For nærmere detaljer om årsmøtet, les 
protokollen som står etter innkallingen.

Naturvernforbundet i Bærum - 40 års 
jubileum
Torsdag 13. september og søndag 16. 

september ble jubileet feiret, først med et 
fagseminar og deretter med en familiedag 
i Vestmarka.
 På torsdagskvelden var det et fagseminar 
om vassdragsforvaltningen i Bærum. Ord-
fører Lisbeth Hammer Krog og Norges Na-
turvernforbund sin generalsekretær Maren 
Esmark var blant dem som gratulerte NiB 
med dagen.
 Fagseminaret ble avsluttet med en panel-
debatt om vassdragsforvaltningen i Bærum. 
 Deltakere var varaordfører Ole Kristian 
Udnæs (H), Ole Andreas Lilloe-Olsen (V), 
Per Arne Nyberg (AP), Anne Espelien 
(FRP), Ida Fossum Tønnessen (Oslo Elv-
eforum) og Taran Fergus (Oslo kommune 
Vann og avløp).
 På søndag var det familiedag i Vestmarka, 
med diverse aktiviteter på Nedre Gupu.

Julemøte for dugnadsdeltakere
I forkant av styremøtet 12.desember var 
medlemmer som deltar på dugnader invitert 
til NiBs julemøte på Bekkestua bibliotek. 
Det ble servert gryterett og hjemmebakte 
kaker. NiBs tidligere leder Jan Schwencke 
holdt sitt foredrag ”Kunsten å skape dialog”. 
Han ga oss mange gode tips.

Deltakelser 
• Leder Bjørn Kåre Salvesen har vært NiBs 

kontaktperson til Oslo og Omland Fri-
luftsråd (OOF)

• Styremedlem Bo Wingård har vært NiBs 
representant i Bærum Elveforum.

• Styremedlemmene Bjørg Petra Brekke og 
styremedlem Finn Otto Kvillum deltok i 
årsmøtet til OOF 
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• Styremedlem Bjørg Petra Brekke deltok på 
årsmøtet til Bærum Natur- og Friluftsråd

• Styremedlemmene Bodvar Vandvik og 
Aud Karlsrud var utsendinger til NOAs 
årsmøte

• Styremedlem Zsuzsa Fey og medlem 
Henning Spjelkavik hadde stand på Bio-
mangfoldsdagen på Lilløyplassen.

• Styremedlemmene Bjørg Petra Brekke og 
Zsuzsa Fey og medlem Henning Spjelka-
vik deltok på seminar om Naturmangfold

Kontakter
NiB har en bred kontaktflate i sitt arbeid, 
både ved samarbeid om enkeltsaker eller 
innhenting av informasjon. Nedenfor nev-
nes etater som vi har eller tar kontakt med: 

Myndigheter 
• Natur og idrett i Bærum kommune 
• Plan- og bygningstjenesten i Bærum kom-

mune 
• Politiske partier 
• Fylkesmannens miljøvernavdeling 
• Fylkeskommunen, spesielt vedr. kultur-

minner

Naturvernforbundets fylkeslag og 
sentralenheten 
• Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 

(NOA) konsulteres i saker som berører 
flere lokallags arbeidsområder, eller er av 
prinsipiell karakter 

• Naturvernforbundet 

Organisasjoner og fora 
• Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) (der 

NiB er medlem) 
• Oslo og Omegn Friluftsråd (OOF) (der 

NiB er medlem).  
• Norsk Ornitologisk Forening, avd. Asker 

og Bærum 
• Jarmyras Venner 
• Lysakervassdragets Venner  (der NiB er 

medlem)  
• Lilløyplassen Naturhus (der NiB er medlem)
• Bærum Elveforum (der NiB deltar) 

Velforeningene i Bærum 
• Bærum Velforbund 
• Velforeninger i saker som faller inn under 

NiBs formålsparagraf. I 2012 må spesielt 
nevnes Skui vel og Tanum vel. 

Faggrupper 
• BioFokus  
• SABIMA (Samarbeidsrådet for Biologisk 

Mangfold)  

Større saker og arbeidsoppgaver

Naturmangfoldheftet 
er revidert og trykket opp i 1500 eksem-
plarer. 

Slåtte- og rakedugnad på Gjettumbråtan 
23.–25. juli
Årets slåtte- og rakedugnad ble gjennomført 
tre kvelder på rad i siste uken i juli. Vi slo 
enga og kantene med opp til åtte ljåer. Om-
rådet som ble slått var større enn noensinne. 
Det hjalp godt at NiB kjøpte tre nye ljåer 
i 2011, og at flere medlemmer har vært på 
slåttekurs de siste par årene.
 Parallelt med slåtten og etter at den var 
ferdig ble gresset raket sammen og  fraktet ut 
fra enga. Vi hadde også besøk av grunneier 
Petter Emil Steen. Totalt 15 personer bidro. 
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Zsuzsa og Gry stilte med hjemmebakte ka-
ker. Tusen takk for hjelpen!

Verving av nye medlemmer
Det var stor verveaktivitet i 2012. NiB hadde 
vervekampanjer to søndager i mai og tre 
søndager i september/oktober på ulike ut-
fartsparkeringer til marka. Ververesultatene 
på disse stedene ble samlet sett gode grunnet 
godt vervemateriell og innførte faste rutiner 
for registrering, m.m.  

Dugnader 
Våre betalte dugnadsoppdrag har bestått av 
å fjerne kjempebjørnekjeks og rydde søppel.
 I tillegg er det utført slått på Gjettum-
bråtan. Dugnadene er utført av styrets og 
valgkomiteens medlemmer og frivillige med-
lemmer. Dugnadsgruppen utenom styret og 
valgkomiteens medlemmer har bestått av:
 Paul Barthel, Ulrike Bär, Eva Cappelen, 
Tom Danielsen, Stein Davidsen, Christian 
Eitrem, Daniel Figuras, Gunnar Fimland, 
Tiril Fimland, Bente-Marie Grimsrud, Olav 
Hamar (også Naturstien),Terje Jacobsen 
(fotograf for NiB), Finn Hebbe Johnsrud, 
Wenche Landaas, John W. Roseveare, Jan 
Schwencke, Kåre Smeland, Bjørn Spjelka-
vik, Henning Spjelkavik, Øygunn Thurn-
Basberg, Torstein H. Wang, Anne Wingård, 
Gry Thune Young, Jan Haüsler fra Natur-
vernforbundet i Asker.
 Vi takker disse for en uvurderlig innsats 
for NiB!  

Kjempebjørnekjeks: Disse dugnadene ble 
organisert av Finn Otto Kvillum og Aud 
Karlsrud. Bekjempelsen av kjempebjør-

nekjeks startet ved St. Hans tider og ble 
avsluttet i september. Det gikk med 260 
timer. Oppdragsgiver var Bærum kommune.   

Søppel: Søppelplukking ble utført rundt 
den indre delen av Storøykilen og Lil-
løyplassen Naturhus 7. mai og 1. oktober. 
Oppdragsgiver var Bærum kommune.

Høringsuttalelser og merknader 
til igangsatt planarbeid

De f leste av NiBs høringsuttalelser og 
merknader kan leses i sin helhet på NiBs 
nettsider, www.baerumsnatur.no under 
”Arrangementer og saker”   

Merknader til Fram Helserehabs 
byggeplaner i Eineåsen  
Naturvernforbundet i Bærum er ikke imot 
Fram Helserehabs byggeplaner i Eineåsen, 
under forutsetning av at de ikke går ut over 
det tilstøtende området med prioriterte 
naturtyper. Dette er registrert som nasjonalt 
viktig. Dessuten synes det som om det kan 
være en mindre uoverensstemmelse mellom 
kommunens internettkart og arkitektens 
oppfatning av hvor grensen til det biologisk 
viktige området går.

Innspill til forslag til planprogram for 
rullering av kommuneplanen 2013–2030
Naturvernforbundet i Bærum legger vekt på 
at Bærum må bevare sitt grønne preg i årene 
fremover. Dette gjelder landbruk, kulturland-
skap og grønne lunger. Boligutbyggingen i 
Bærum må ikke overstige 450 boliger i året. 
Det må bygges i sentrene og knutepunk-
tene og i noen grad langs kollektivtraseene. 
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Kolsåsbanen må forlenges til Rykkinn og 
metrobane til Sandvika bør vurderes. Gang- 
og sykkelveier må være tilgjengelige og trygge 
i nærmiljøet og som transportmulighet over 
lengre avstander.

Merknader til igangsatt planarbeid 
Økriveien 60 – kontroll- og kjettingplass 
for kjøretøyer
Statens Vegvesen vil ha en kontroll- og kjet-
tingplass i Økrikrysset som vil medføre at 
enda mer landbruksjord blir nedbygd. Vi går 
derfor imot dette, og støtter Skui Vels forslag 
om at denne virksomheten heller blir lagt til 
nytt stort kryss ved Bjørum sag. 

Høringsuttalelse til justeringer av 
markagrensen
Vi er stort sett enige i Miljøverndepartemen-
tets vurderinger og avgjørelser på Bærum 
kommunes søknad om justering av marka-
grensen en rekke steder i Bærum, men ikke 
alle. Vi var ikke fornøyd med det kartmate-
rialet som fulgte høringsdokumentet, men 
gjennom befaringer og lokalkunnskap fikk 
vi likevel gjort oss opp en mening. 

To endringer i vår høringsuttalelse til 
utkastet til forskrift om justering av 
markagrensen. 
Etter at vi hadde skrevet vår høringsuttalelse 
kom vi til at vi likevel ville støtte Bærum 
kommunes forslag om justering av marka-
grensen ved Grorudenga i Lommedalen og 
kommunens ønske om å få vurdert å anlegge 
en ny gravlund syd for Østernvannveien/
Dælimosen ved den såkalte Østernvannsvin-
gen. Støtten begrunnes med at alternativet 

høyst sannsynlig vil være å anlegge en ny 
gravlund på dyrket mark.

Merknader til Balders vei 31 – detalj-
regulering. Ny adkomst til Avløs driftsbase
Naturvernforbundet i Bærum har sammen 
med Bærum Natur- og Friluftsråd gått 
sammen om en uttalelse om den nye ad-
komsten til driftsbase på Avløs stasjon. 
Vi har vært bekymret for at veien bygges for 
nært opp til Øverlandselva, som har et rikt 
fugleliv. Veien vil da virke visuelt forstyrrende. 
Akkurat her går elva i et trangt parti, og det 
er bratte elvekanter, så en vei for tett på vil 
ødelegge noe av miljøkvalitetene ved elva.

Andre saker 

Kommunedelplan for Tanumplatået og 
Hornimarka 
Arbeidet med å utarbeide denne lenge etter-
lengtede kommunedelplanen ble igangsatt i 
andre halvdel av 2011. Den 3. januar sendte 
Bærum Natur- og Friluftsliv, Skui Vel og 
Tanum Vel og NiB merknader til kommu-
nen som kommenterte referat fra møtene 
med refereransegruppene for grunneiere 
og for idretten. Hovedtema var bevaring av 
landbruksområder gjennom aktiv drift og 
begrensninger som må legges på utvikling 
av idrettsarenaer.
 I 2012 har arbeidet med KDPen blitt 
ytterligere forsinket. Dette skyldes at noen 
grunneiere ønsker å begrense planen til å 
omfatte kun selve platået, uten områder 
innenfor marka (Hornimarka) og tilgren-
sende arealer. Rådmannen på sin side vil gå 
videre med den opprinnelige plangrensen. 
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Arbeidet vil fortsette når plangrensen er 
avklart.

Kommunedelplan for Sandviksvassdraget
Finnes det andre løsninger på f lompro-
blemene i Sandviksvassdraget enn å bygge 
flomvoller? Kommunedelplan for Sandviks-
vassdraget fra Bjørnegårdsvingen til Bjørum 
(KDP) er nå til politisk behandling. Vi som 
er opptatt av at det skal være levelige vilkår 
for Sandviksvassdragets svært rike natur-
mangfold satte oss sammen for å finne ut 
hvordan man best kan påvirke kommunens 
politikere og administrasjon til å velge løs-
ninger som skal være på ”vassdragets premis-
ser”. Vi er Bærum Natur og Friluftsråd, Skui 
Vel og Naturvernforbundet i Bærum. 
 Naturmangfoldet i Sandviksvassdraget 
er kanskje større og mer omfattende enn i 
noe annet vassdrag i Norge. Det er mye fisk 
i dets bekker, vann og elver. Sandviksvass-
draget er Oslofjordens viktigste gyte- og 
oppvekstområde for laks og sjøørret. 
 Vi har hatt møter med og holdt oriente-
ringer for politikerne og administrasjonen, 
og deltatt på befaringer. Vårt budskap har 
vært: KDP Sandviksvassdraget er den største 
miljøsaken for Bærum kommune i denne 
perioden. Hvordan KDPen behandles har 
stor betydning for at Bærum skal fremstå 
som ledende miljøkommune. Mange av våre 
endringsforslag har blitt tatt til følge. Vår 
oppfordring til politikerne: Gjennomfør 
idédugnaden Sandviksvassdraget 2020, der 
alle brukerinteressene involveres.

Metallgjenvinningsanlegget på Isi 
Flytting av Avfall og Metallgjenvinning AS’ 

anlegg  til den nordvestre delen av Isi Miljøpark 
vil kunne medføre forurensninger i Markebek-
ken som del av Sandviksvassdraget. Vi har 
spurt Bærum kommune om dette ble vurdert 
da rammetillatelsen ble gitt. Likeledes ser det 
ut som at Bærums estetiske retningslinjer hel-
ler ikke ble vektlagt da rammetillatelsen ble 
innvilget.  Tross våre påpekninger blir anlegget 
flyttet til den nordlige delen.

Merknader til forslag om felling av gran i 
parken ved Tjernsrudtjernet
Ikke hugg ned grantrærne i området rundt-
Tjernsrudtjernet! Her var NiB og Jarmyras 
Venner helt på linje: kommunen må ikke 
fjerne granskogen. Tjernsrudtjernet og 
området på vestsiden har naturtyper som er 
klassifisert som nasjonalt viktige, og er helt 
avhengig av at tilsiget fra Tjernsrudområdet 
ikke forstyrres. En svært varsom uttynning 
kunne være nødvendig, men gamle og dø-
ende trær er viktige for områdets og tjernets 
naturmangfold.  
 Resultat: Jarmyras venner og NiB på-
virket kommunen til en langt varsommere 
trefelling enn forslått fra kommunens side.

Omfattende arbeider utført i Vestmarka 
Mellom Vestmarksetra p-plass og Nedre 
Gupu ble det høsten 2012 etablert et 
skileikområde, bygget en ny lysløypetrasé, og 
den eksisterende lysløypa ble oppgradert. I 
lysløypetraséen ble det tilkjørt stein og grov 
pukk så den kan benyttes som skogsvei for 
skogsmaskiner. Og midt i  løypetraséen ble 
det anlagt en gruset turvei. I søknadene ble 
det ikke nevnt at det skulle tilføres fremmed 
masse, tvert imot i hht. IL Jardars søknad.
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 Bærum kommune ga en rammetillatelse/
dispensasjon for etablering av skileik og ut-
bedring av løyper/lysløyper. Fylkesmannen 
kom frem til at disse tiltakene ikke krevde 
reguleringsplan, og at de kunne gjennom-
føres med dispensasjon fra markaloven og 
Plan- og bygningsloven. Fylkesmannen stilte 
imidlertid dette vilkåret for dispensasjonen: 
”Videre forutsetter fylkesmannen at kom-
munen avventer med gjennomføring av 
andre nye tiltak før alle tiltak er sett under 
ett i en reguleringsplan». 
 Når kommunen nå har utført tiltak i til-
legg til skileik og utbedring av løyper, mener vi 
at kommunen har satt seg utover Fylkesman-
nens nevnte vilkår for dispensasjon.  
 Da de nevnte tiltakene som nå er gjen-
nomført var på planleggingsstadiet, sluttet 
NiB seg til en klage fra Bærum Natur- og 
Friluftsråd der det ble påpekt at «det er 
både uheldig og uakseptabelt at en av kom-
munens avdelinger, i kjølvannet av nylig gitt 
rammetillatelse/-dispensasjonen, legger opp 
til en politikk med ”bit for bit”-utvikling av 
arealbruken i området.»

Områdeplan for Høvikodden – Veritas
Kommunestyret har behandlet områdepla-
nen, og ikke uventet godkjent ny veiforbin-
delse og bygging av blokker i den grønne 
lungen syd for Gamle Høvik Verk skole. Veien 
vil tangere Veritasskogen øst og ca 1/4 av den 
grønne lungen blir bevart fordi den innehol-
der et kulturminne. Resultatet kunne vært 
verre, men en vei i ytterkanten av et biologiske 
viktig område vil gi kantsoneeffekt i form 
av trafikk og støy. Og nok en grønn lunge 

forsvinner nesten, til tross for at alle partiene 
i Bærum gikk til valg på at de gjenværende 
grønne lungene i boligsonen skal bevares.

Park på Gjønnesjordet 
Sektorutvalg for miljø, klima og kommu-
nalteknikk (Mikk) vedtok 20. september 
å anlegge en enkel park som er i tråd med 
tidligere reguleringsvedtak om at 2/3 av 
jordet skal beholdes som LNF-område.
 Det var foreslått to parkversjoner; den 
andre var med et vannarrangement som ville 
ha resultert i større inngrep på et jorde som 
ved behov skal kunne tilbakeføres til land-
bruk. Det fremgikk på Mikks møte at det 
på sikt kan bli aktuelt å anlegge en park på 
området med større opparbeidelse. Det skal 
også vurderes hvordan en åpning av Nadde-
rudbekken/Hoslebekken kan innarbeides i 
planene for Gjønnesjordet park.

Kjøring til hytter i Kolsås-Dælivann 
landskapsvernområde.
NiB fikk i mai 2012 melding om at hytteeiere 
i Kolsås-Dælivann landskapsvernområde tok 
seg til rette ved å kjøre til sine eiendommer. 
Vi foretok flere stikkprøver, og de tydet klart 
på at det skjedde ulovlig kjøring her. Vi kon-
taktet da Aftenposten Aften, fikk et oppslag 
20. juni 2012, og hjulsporene ble fotografert 
sammen med lederen i foreningen. Rett før 
skolens ferie i juni ble det gjennomført en 
befaring med representanter fra NiB, kom-
munen v/ skogsjefen og Statens Naturoppsyn. 
Vår hensikt med å invitere disse sammen på 
en befaring, var at vi kunne ansvarliggjøre 
disse myndigheter når det forelå brudd på kjø-
rebestemmelsene, og innhente synspunkter 
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fra dem på stedet. På befaringen ble kjøring 
fastslått, men Statens Naturoppsyn påpekte 
at det fantes enkelte unntak fra ferdselsfor-
budet, og ville innskjerpe reglene for kjøring 
i et brev. Brevet skulle gå til hytteeierne når 
ferien var over, og det skulle samordnes mel-
lom verneinstansene. Imidlertid viser det seg 
at det nå, 9 måneder etter befaringen, ikke 
er skjedd noen innskjerping. Årsaken kan 
være at forvaltningsleddet Fylkesmannen 
og Statens Naturoppsyn ikke kommunise-
rer tilstrekkelig. Dette er en meget uheldig 
praksis, etter vårt syn, fordi ansvaret brudd 
på vernebestemmelsene pulveriseres. En 
stikkprøvebefaring i januar 2013 bekrefter 
at kjøring fortsatt skjer daglig.

Hogst ved Haga Golf 
NiB fikk melding om hogst innenfor 
vernesonen til Ilabekken ved golfbanen i  
 mai 2012, og ba de ansvarlige på golfbanen 
om en befaring. Det dreide seg om ca 15–20 
trær, hvorav flere store svartorer. Det viste seg 
at ansvarshavende på golfbanen var nytilsatt 
og ikke hadde den nødvendige oversikten 
over vernebestemmelsene, og representanten 
hevdet at man handlet i god tro. Det utviklet 
seg til en positiv befaring hvor det var enig-
het om dette ikke skulle skje igjen. Fra NiB 
sin side ble det understreket at Haga Golf 
måtte forholde seg til kommunen om de 
var i tvil om hva som var akseptabel pleie av 
vegetasjon og hva som var ulovlig tynning.

Medlemstall 

Totalt antall medlemmer i NiB pr. 31.12.2012 var 

1200, hvilket var en økning på 65 medlemmer 

sammenlignet med året før.

Styret og andre tillitsverv i 2012

Styret

Leder: Bjørn Kåre Salvesen

Nestleder: Zsuzsa Fey

Styremedlemmer:

Bjørg Petra Brekke

Geir Hågvar

Aud Karlsrud

Finn Otto Kvillum

Elen Søreide Lie (løst fra styremedlemskap 

grunnet flytting rett etter årsmøtet)

Bodvar Vandvik

Bo Wingård

Revisor: Frode Hauglin

Sekretariatsleder: Bjørn Frodahl 

Kasserer: Sekretariatsleder Bjørn Frodahl har 

også fungert som kasserer ifølge den inngåtte

                  avtalen med NiB

Valgkomité 

Finn Hebbe Johnsrud  (leder)

Espen Hinholm

Torgrim Huglen



14



15



16


